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ALLNUTRITION Luteinall Max 60 kapsułek
 

Cena: 25,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION Luteinall Max 60 kapsułekKOMPLEKS NATURALNEJ LUTEINY Z ZEAKSANTYNĄPOMAGA W UTRZYMANIU
PRAWIDŁOWYCH CZYNNOŚCI NARZĄDU WZROKUDODATEK EKSTRAKTU Z BORÓWKI CZARNEJZAWIERA WITAMINĘ A KTÓRA
POMAGA W UTRZYMANIU PRAWIDŁOWEGO WIDZENIALUTEINALL MAX to suplement diety, przeznaczony dla osób aktywnych
fizycznie, oparty o ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej Tagetes erecta oraz ekstrakt z owocu borówki czarnej accinium myrtillus,
wzbogacony kwasami omega 3 i witaminą A.LuteinAll Max zawiera:Kwiat aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta) roślina o jadalnych
kwiatach, posiadająca ona intensywny cytrusowy smak, przypominający skórkę grejpfruta. Kwiaty aksamitki wzniesionej są źródłem
karotenoidów, które są bardzo silnymi przeciwutleniaczami.Luteina to żółty barwnik występujący naturalnie w roślinach, należy ona do
grupy ksantofili. Organizm ludzki nie potrafi wytwarzać tej substancji samodzielnie, dlatego należy ja dostarczać w odpowiedniej ilości
wraz z pożywieniem lub w postaci suplementu. Znaczne ilości luteiny znajdują się w zielonych warzywach (brukselka, kapusta, szpinak),
żółtku jajka.Ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej zawiera również zeaksantynę, która znajduje się w soczewce oraz siatkówce oka, w
szczególności w plamce żółtej która odpowiada za ostrość widzenia. Można ją znaleźć również w warzywach i owocach.Ekstrakt z
owocu borówki czarnej (Vaccinium myrtillus) czyli owoc czarnej jagody zawierający wiele cennych wartości odżywczych jak witamin i
minerałów a także przeciwutlaniaczy. Przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, dzięki czemu jagody hamują proces starzenia.
Owoce czarnej jagody są źródłem witamin A, B1, B2, PP i C, a także flawonoidów, fitoestrogenów, pektyn, kwasu foliowego, błonnika.
Dzięki obecności antocyjanów i garbników, wspomagają prawidłowe funkcjonowanie oczu.Witamina A przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu żelaza, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych oraz pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina A pełni bardzo ważna rolę w procesie specjalizacji komórek. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzenia.Zalecane spożycieStosuj 1 kapsułkę dziennie, popijając wodą.WażneProdukt przeznaczony dla aktywnych fizycznie osób
powyżej 18 roku życia. Nie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu. Nie przekraczać zalecanej porcji
dziennej. Nie należy stosować przez kobiety ciężarne oraz w okresie laktacji. Produkt nie może być używany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zbilansowany sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Po użyciu opakowanie należy zawsze
zamykać.Składnikiekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej Tagetes erecta, otoczka kapsułki: żelatyna, barwniki: czerwony tlenek żelaza,
dwutlenek tytanu, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z owocu borówki czarnej Vaccinium myrtillus,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy omega 3, witamina A (retinol).ProducentSFD Spółka
Akcyjnaul. Głogowska 4145-315 Opole
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